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VERLANGEN 

Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd 

van mijn lijden aanbreekt.’(Lucas 22,15) 

Uitgesproken of niet 

Op de bodem van elke mensenziel huist verlangen. Sluimerend of wakker, maar 

vaak niet zichtbaar. Je vraagt er de ander ook niet zo snel naar: ‘Wat is jouw 

diepst verlangen?’ Soms vermoedt je het. Je voelt bijvoorbeeld dat je broer, die 

alleen door het leven gaat, verlangt naar een partner. Soms wéét je het, omdat 

de ander het er vaak over heeft. Je vriendin bijvoorbeeld, die zo graag nog eens 

een reis naar Australië wil maken om haar dochter te zien en te voelen.  

Tv-programma’s leven van dergelijk verlangen. Van geadopteerde kinderen die 

ernaar verlangen hun biologische ouders eens een keer te zien. Anderen dromen 

ervan zanger of acteur te worden. Geen mensenleven zonder die hunkering 

aangejaagd door gemis. 

Verlangen in het kwadraat 

Ook Jezus had nog een diepe wens. Want hij was geen goddelijke robot. Niet 

verheven boven menselijke zielenroerselen. Er was na al die tijd dat hij optrok 

met zijn volgelingen nog één onvervuld verlangen: nog één keer samen de 

Paasmaaltijd vieren. ‘Ik heb er met verlangen naar verlangd,’ zei hij. Met 

verlangen naar verlangd – dat is dubbelop: verlangen in het kwadraat. Hij had er 

naar gehunkerd.  

Het Pesachmaal – het feest van bevrijding. Door dood en dreiging heen was ooit 

het volk Israël ontkomen aan de dwingelandij in Egypte. Een Stem had hen 

bevrijd en weggeroepen. En God zelf was met hen meegegaan. Op weg naar een 

beloofd land. En sindsdien vierde Israël elk jaar die gebeurtenis met de maaltijd 

waarmee de bevrijding van weleer ooit begonnen was. Met een diep verlangen 

hadden die eerste vluchtelingen het gevierd. Haastig. Staande. Want elk moment 

konden de troepen van Farao ten tonele verschijnen en alsnog een muur 
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opwerpen. Maar in hun hart was naast angst ook hoop. En die hoop echoot nog 

na bij elke Paasmaaltijd. Pasen – feest van bevrijding. 

Zootje ongeregeld 

Het was Jezus’ diepste verlangen om het nog één keer te vieren. Met zijn 

vrienden. Dat zootje ongeregeld. Want het waren geen modelgelovigen. Vaak 

hadden ze in het verleden niets van zijn woorden begrepen. Soms waren ze er te 

eigen bate mee aan de haal gegaan. Hadden ze op de verkeerde momenten de 

verkeerde dingen gezegd of gedaan. En straks zullen ze bovendien nog in het 

heetst van de strijd in slaap dommelen en hem één voor één in de steek laten. 

Bepaald geen keurkorps dus.  

En toch had Jezus vurig verlangd het Pesachmaal met hen te eten. Met hen – 

niet: met de hele mensheid. Dat klinkt wel mooi, maar is abstract. Ook niet:  met 

zijn familie of met een intellectueel gezelschap. Nee, met dat zootje ongeregeld 

dat in het klein het gebroken menszijn uitbeeldde. Al waren zij misschien niet 

altijd diep met hém verbonden, hij wel met hén. Daar lag de kern van zijn 

bestaan. 

Zijn testament 

En nu zaten ze aan tafel. En daar gaf hij zijn onvergankelijk testament. Zijn 

onvergankelijk testament: dat hij ons in de dood nog kent, zoals Huub Oosterhuis 

in een lied schreef. Het zal de laatste keer zijn dat Jezus met zijn volgelingen 

aanzit. Maar niet de allerlaatste keer. Eens in het beloofde land van Gods 

Koninkrijk zal hij die maaltijd opnieuw vieren, beloofde hij. Dan zal de mensheid, 

die nu nog gesymboliseerd wordt door dat al te menselijke groepje mannen, 

verzoend aan het licht gebracht worden. Dan zal de bevrijding van dood en angst 

en zonde definitief zijn. En tot die tijd moeten zij de maaltijd blijven vieren – een 

maaltijd waarvan hij de betekenis zal bezegelen met zijn dood.  

Vandaag vieren wij die maaltijd opnieuw. We kijken terug, vooruit, omhoog en 

opzij. We kijken terug en denken aan de avond dat Jezus zijn onvergankelijk 

testament gaf. Aan de dag dat hij stikalleen stierf. Wij dachten dat hij verloren 

was, maar we waren het zelf. Maar hij leerde ons ook vooruit kijken: naar een 

wereld waarin ook wij vernieuwd aan onszelf teruggegeven worden. En we 

kijken omhoog: naar God die met ons meegaat door de tijd, zoals eens met het 

volk Israël door de woestijn. En we kijken opzij: naar elkaar. We zijn door hem bij 
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elkaar gebracht. Mensen met allemaal onze eigen verlangens. Vogels van divers 

pluimage. Ook geen modelgelovigen. Soms zelfs ook een zootje ongeregeld. 

Maar hierin één: bemind door die hem die zijn leven gaf voor een wereld waarin 

eens alle verlangens zich te ruste zullen leggen.  


